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Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09  

pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013  

działanie 5.3 priorytet V. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wielkopolski  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony  

i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sławskie 

PLB300011, Puszcza Barlinecka PLB080001 oraz Dolina Pliszki PLH080011”   

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM ………………………………….. 

                 

Gorzów Wlkp., dnia …………………………... 
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Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Zamawiający 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-307-14-84,   REGON: 080296700 

godziny urzędowania od godz. 7
30

 do 15
30

 

tel./fax. 95 71 15 338, fax 095 71 15 524  

e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

2. Tryb udzielania zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 

2.3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ  i zgodnie z nią złożyć 

ofertę.  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

Część I: Wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej, z wykorzystaniem metodyki Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu inwentaryzacji miejsc gniazdowania 

kani rudej (Milvus milvus) oraz określenia liczebności gatunku w obszarze 

Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011;   

Część II: Wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej, z wykorzystaniem metodyki Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu inwentaryzacji miejsc gniazdowania 

kani czarnej (Milvus migrans) i puchacza (Bubo bubo) oraz określenia 

liczebności obu gatunku w obszarze Natura 2000 Puszcza Barlinecka 

PLB080001;   

Część III: Wykonaniu ekspertyzy ichtiologicznej z wykorzystaniem metodyki 

Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, w celu ustalenia w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 

stanu ochrony gatunku tj. głowacza białopletwego (Cottus gobio), wraz  

z zaplanowaniem adekwatnych do potrzeb działań jego ochrony.  

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965


 

3 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawiera załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90.71.24.00 – Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich 

ochrony. 

3.3. Termin wykonania zamówienia 

         Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:  

Dla  części: 1 – do 28.04.2015 r. 

Dla części: 2 – do 08.05.2015 r. 

Dla części: 3 – do 15.05.2015 r.    

3.4. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.  

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem zamówienia 

na części od 1-3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części od 1-3.  

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

3.8. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami punktu 11 SIWZ. 

3.9. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN). 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:  

4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa 

w pkt. 5.1.2. SIWZ. 

4.1.2 posiadania niezbędnej do wykonania zamówienia wiedzy i doświadczenia, 

tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu  

co najmniej: 
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4.1.2.1. dla Części I zamówienia -  1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony 

gatunków ptaków szponiastych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 

2000;  

4.1.2.2. dla Części II zamówienia - 1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony 

gatunków ptaków szponiastych i sów będących przedmiotem ochrony w obszarze 

Natura 2000;  

4.1.2.3. dla Części III zamówienia – 1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony 

gatunków ryb będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000;  

Kwalifikacje powinny te powinny zostać udokumentowane złożeniem informacji na 

druku zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ wraz z załączeniem dowodów czy 

zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie.  

4.1.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

dla poszczególnych części, tj.: 

4.1.3.1. dla Części I zamówienia: osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

przyrodnicze lub pokrewne oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co 

najmniej 2 badań gatunków ptaków szponiastych będących przedmiotem ochrony 

w obszarze Natura 2000; 

4.1.3.2. dla Części II zamówienia: osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

przyrodnicze lub pokrewne oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co 

najmniej 2 badań gatunków ptaków szponiastych lub sów będących przedmiotem 

ochrony w obszarze Natura 2000;  

4.1.3.3. dla Części III zamówienia: osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

przyrodnicze lub pokrewne oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co 

najmniej 2 badań z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu 

Środowiska GIOŚ gatunków ryb będących przedmiotem ochrony w obszarze 

Natura 2000;  

4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa 

w pkt. 5.1.2. SIWZ. 

4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację 

zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.1.2. SIWZ. 

4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2 b ustawy 

Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia: 

4.4.1 wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy  

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia; 

4.4.2 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

4.4.3 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.4.4 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4.4.5 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

4.4.6 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4.4.7 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4.4.8 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4.4.9 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

4.4.10 wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

4.4.11 wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 

partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473826
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473830
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473826
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473830
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4.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, 

którzy: 

4.4.1   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

4.4.2   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo 

nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

4.4.3   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4.4.4   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

4.4.5    należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 

złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

5.1. Na ofertę składają się: 

 

5.1.1 formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 

5.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . 

5.1.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ , 

5.1.4 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.5 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
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decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.6 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.7 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.8 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.9 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

5.1.10 lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ .  

5.1.11 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie jedynie usługi wystarczające dla 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.1.2. SIWZ 

(dla właściwej części na którą jest składana oferta) niniejszej SIWZ  oraz załączyć dowody, 

że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej są:  

 poświadczenie od podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z tym, 

że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

wyżej. 
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane  

w wykazie, o którym mowa w punkcie 4.1.2. SIWZ zostały wcześniej wykonane, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

5.1.12. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia (wskazanych 

w punkcie 4.1.3. SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  

w przyszłym zamówieniu- według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ  oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

5.2. Jeżeli Wykonawca polega na innych podmiotach, w zakresie o którym mowa w punkcie 

4.1. SIWZ  jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty 

potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów,  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz umożliwiającym ocenę, czy stosunek łączący wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winny  

w szczególności zawierać informacje dotyczące:  

5.2.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

5.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

5.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

5.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,: 

zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.8. SIWZ 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu,  

 nie orzeczono wobec niego zakazu udzielania się o zamówienie. 
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5.3.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 5.1.7. i 5.1.9. SIWZ – składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. 

5.3.2 Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.3 tiret pierwszy i trzeci oraz  

w pkt. 5.3.1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.3.  

tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

5.3.3 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10 i 11 

ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności 

tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 

takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub 

przed notariuszem. 

5.3.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 5.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dyspozycje zawarte w pkt. 5.3.2. 

SIWZ stosuje się odpowiednio. 

5.3.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składane są w oryginale lub kopii.  

W przypadku, składania wraz z ofertą kopii jakiegoś dokumentu, wykonawca poświadcza 

za zgodność z oryginałem przez złożenie własnoręcznego podpisu z dopiskiem „za 
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zgodność z oryginałem”. Pisemne zobowiązanie podmiotów zobowiązujących się do 

oddania  wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia winno być złożone w oryginale.  

5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

6.1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę 

pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

6.4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia: 

6.1.1 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w punktach od 5.1.3. do 5.1.10. SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. 

6.1.2 Dokumenty potwierdzające spełnianie postawionych przez Zamawiającego 

warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie. Dokumenty te winny być 

podpisane przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.1.3 Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.1.3.1. ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 
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6.1.3.2. oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu składają 

(podpisują) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

lub pełnomocnik. 

7. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi  

w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w punkcie 5 SIWZ  

wg formuły spełnia bądź nie spełnia.  

7.2. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych wyżej dokumentów, bądź złożenie ich  

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania  

z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp  

8. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 

8.1. Na ofertę składają się oferta cenowa wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami.  

8.2. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą  

i adresem Wykonawcy oraz napisem:  

 OFERTA NA WYKONANIE EKSPERTYZY – CZĘŚĆ ……… (należy wpisać nr 

części, na którą składa się ofertę). 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

8.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Termin składania ofert upływa 30.01.2015 r. o godz. 11:00 

8.4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

8.5. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 

8.6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie 

dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia poświadczone 

przez wykonawcę. 

8.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. 

8.8. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, 

powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. (podpisana winna być każda strona niosąca treść), zgodnie  

z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez 

pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści 
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których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie 

pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

8.9. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane.  

8.10. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

8.11. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych części 

oferty. 

8.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp (nazwy 

(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach). 

8.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert o którym mowa  

w punkcie 8.3, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z zapisami 

SIWZ , a koperta zostanie dodatkowo oznaczona napisem „zmiana oferty” lub „wycofanie 

oferty”.  

8.14.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.01.2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  

8.15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8.16.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców 

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji zawarte w ofertach. 

8.17. Informacje, o których mowa w pkt. 8.15. i 8.16. SIWZ, przekazuje się niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

8.18. Otwarcia ofert dokonają powołani przez Zamawiającego członkowie komisji 

przetargowej. 
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8.19. Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres 60 dni licząc od terminu 

otwarcia ofert. 

9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

9.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę ryczałtową, za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia w kwocie brutto dla Części zamówienia na który składa 

ofertę. 

9.2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała 

negocjacjom czy zmianie w toku postępowania ani w czasie realizacji umowy. 

9.3. Podana w ofercie cena winna być wyrażona w PLN. 

9.4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ wraz z załącznikami oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. 

9.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.  

9.6. Podana cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający  

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

10.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a) 1 kryterium cena wykonania zamówienia z wagą 95 pkt. wyliczona wg wzoru: 

           Cminimalna 

C = 
________________ 

 x  95  
             Coferta 

gdzie: 

Cminimalna – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Coferta – cena oferty badanej, 

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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b) 2 kryterium: termin realizacji zamówienia (poniżej maksymalnego dopuszczalnego 

terminu wykonania zamówienia tj.:  

 dla Części 1: do 28 kwietnia 2015 r.,  

 dla Części 2: do 08 maja 2015 r.  

 dla Części 3: do 15 maja 2015 r.  

 z wagą 5 punktów, wyliczony wg następujących zasad punktacji: 

za skrócenie terminu realizacji zamówienia o każdy kolejny 1 dzień Wykonawca 

otrzyma 1 pkt. 

Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje krótszego terminu realizacji w badanym 

kryterium otrzyma – 0 punktów. 

UWAGA: Wykonawca może uzyskać  w kryterium: termin wykonania 

zamówienia max 5 punktów. 

UWAGA: ze względu na metodykę prowadzenia prac i ich zakres nie można 

skrócić terminu wykonania zamówienia, o więcej niż 5 dni tj.; w przypadku Części 

1 byłby to maksymalnie termin do 23.04.2015 r.; w przypadku Części 2 byłby to 

maksymalnie termin do 03.05.2015 r.; w przypadku Części 3 byłby to 

maksymalnie termin do 10.05.2015 r.  

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów w wyżej 

wymienionych kryteriach oceny ofert. 

10.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

11. WADIUM 

11.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:  

Część I zamówienia:   500 zł, 

Część II zamówienia:  600 zł, 

Część III zamówienia  500 zł. 
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11.2. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedna cześć zamówienia 

wadium należy wnieść w wysokości kwoty stanowiącej sumę kwot wadium określonych 

dla każdej części zamówienia. 

11.3. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku 

Zamawiającego. 

11.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia 

wadium należy złożyć wraz z ofertą. 

11.5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

11.5.1 pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: Nr rachunku 

44101017040062621391200000 w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium  

w przetargu na wykonanie ekspertyzy - cześć…….” (wpisać cześć na którą 

składania jest oferta), 

11.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

11.5.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

11.5.4 gwarancjach bankowych, 

11.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 275 

z poźn. zm.).  

11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.9. SIWZ. 

11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

11.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie punktu 11.6. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.12.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

11.12.1odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

11.12.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

12.1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

powiadomi odrębnym pismem Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą.  

12.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące wyznaczenia osób reprezentujących Wykonawcę  

i upoważnionych do podpisania umowy; 

12.3. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez kilku Wykonawców, 

przed podpisaniem umowy będą mieli oni obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: 

12.3.1 oznaczenie stron umowy 

12.3.2 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej 

odpowiedzialności za realizację zamówienia; zasady solidarnej odpowiedzialności 

zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego; 

12.3.3 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
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12.3.4 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 

13. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

13.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

13.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

13.1.2 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty; 

13.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

13.1.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

13.1.5 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie. 

13.2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

13.2.1.  jest niezgodna z ustawą; 

13.2.2.  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp; 

13.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

13.2.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

13.2.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

13.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

13.2.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

13.2.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 



 

19 

 

13.3. SIWZ oraz kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem 

http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne”. 

13.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 13.4 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

13.6. Korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. faksem pod nr (95) 71-15-524, bądź na adres 

e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl  

13.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl bądź faksem pod nr (95) 71-15-524. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Godziny pracy personelu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7.30 

do 15.30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

13.8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania: w sprawach formalnych – Małgorzata Lewandowska tel. (95) 

71-15-223, 

e-mail: malgorzata.lewandowska.gorzowwlkp@rdos.gov.pl  

w sprawach merytorycznych – Michał Bielewicz, tel. (95) 71-15-353,  

e-mail: michal.bielewicz.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

13.9. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający 

niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając 

źródła zapytania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia także na swojej stronie internetowej: 

http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne”. 

13.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 

http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/
mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
mailto:malgorzata.lewandowska.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
mailto:michal.bielewicz.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/
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niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Zamawiający 

zamieści zmiany także na swojej stronie internetowej. 

14. INFORMACJE DODATKOWE 

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania w sytuacji, gdy nie zostaną mu przyznane środki pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   

 

15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp „Środki ochrony 

prawnej”. 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ  

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Formularz oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa 

Załącznik nr 6 Wykaz usług 

Załącznik nr 7 Wykaz osób 

Załącznik nr 8 Wzór umowy 

 


